
Na osnovi članka 5. i u svezi članaka 22.-29. Odluke o uređenju prometa na području Općine 

Bol ("Službeni glasnik" Općine Bol broj 9/17) i članka 31. Statuta Općine Bol ("Službeni 

glasnik" Općine Bol broj 3/21) Općinsko vijeće Općine Bol, na 2/2022 sjednici održanoj . 

________  2022. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama odluke 

o općim uvjetima organizacije i naplate 

parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol 

 

 

 

Članak 1. 

U članku 2. stavak 1. Odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim 

parkiralištima Općine Bol  („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 3/2018, 6/2018, 8/21) iza točke 

7.   dodaje se točka 8. koje glasi : 

„8. Parkiralište Poljana.“ 

 

Članak 2. 

U članku 5. iza točke 7. dodaje se točka 8.  koja glasi: 

„8. Parkiralište Poljana - zapadni dio čest. zem. 2536/1 k.o. Bol 

Na parkiralištu Poljana je označeno 91 parkirališno mjesto i 4 parkirališna mjesta za invalide. 

 

Članak 3. 

U članku 6. a iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi: 

„Ukoliko ostaje slobodnih mjesta koja su predviđena za povlaštene karte, godišnja karta se 

može ponuditi fizičkim osobama koja nemaju prebivalište na području naselja Murvica. 

Cijena za svaku kalendarsku godinu za jedno parkirališno mjesto osoba koja nemaju 

prebivalište na području naselja Murvica iznosi _______ kuna fiksno.“ 

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9. 

 

Članak 4. 

Iza članka 6. a dodaje se članak 6. b koji glasi: 

„Pravo na povlaštenu kartu (parkirališno mjesto) za parkiralište Poljana ima fizička osoba 

koja ima prebivalište na području naselja Bol najkraće pet zadnjih godina, što dokazuje 

važećom osobnom iskaznicom i ima vozilo registrirano na svoje ime ili u leasingu, što 

dokazuje važećom prometnom dozvolom. 

Povlaštena parkirališna karta (parkirališno mjesto) vrijedi samo za vozilo za koje je izdana. 

Povlaštena parkirališna karta (parkirališno mjesto) može se zakupiti po principu jedna obitelj - 

jedno vozilo.   

 

U slučaju većeg broja zainteresiranih fizičkih osoba sa prebivalištem prijavljenim na području 

općine Bol, prednost zakupa pod jednakim uvjetima imaju fizičke osobe sa bližim 

prijavljenim prebivalištem na području zone parkirališta Poljana. 

Fizičke osobe ( stanari ) plaćaju povlaštenu kartu (parkirališno mjesto) za svaku kalendarsku 

godinu u fiksnom iznosu od _____  kuna, bez obzira na vrijeme korištenja parkirališnog 

mjesta.  



Pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koji obavljaju drugu samostalnu djelatnost imaju pravo 

na povlaštenu parkirališnu kartu (parkirališno mjesto) na parkiralištu na Poljani ukoliko ostaje 

slobodnih mjesta predviđenih za stanare. 

Sjedište pravne osobe, obrta, mora biti u Bolu. 

Pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koji obavljaju drugu samostalnu djelatnost plaćaju 

povlaštenu kartu (parkirališno mjesto) za svaku kalendarsku godinu u fiksnom iznosu od 

_____  kuna, bez obzira na vrijeme korištenja parkirališnog mjesta. 

 

Ukoliko ostaje slobodnih mjesta koja su predviđena za povlaštene karte, povlaštena karta se 

može ponuditi domaćinstvima za parkiranje vozila gostiju iz apartmana ili soba u blizini zone.  

Cijena za svaku kalendarsku godinu za jedno parkirališno mjesto za vozilo gosta iznosi 

_______ kuna fiksno. 

 

Ukoliko ostaje slobodnih mjesta koja su predviđena za povlaštene karte, godišnja karta se 

može ponuditi fizičkim osobama koja nemaju prebivalište na području općine Bol. 

Cijena za svaku kalendarsku godinu za jedno parkirališno mjesto osoba koja nemaju 

prebivalište na području općine Bol iznosi _______ kuna fiksno. 

 

Preostala parkirališna mjesta se naplaćuju _______ kuna na sat ili ________ kuna na dan (24 

sata) ili _____ kuna tjedno (7 dana). 

Naknada za parkiranje vozila iz prethodnog stavka se plaća u kalendarskom razdoblju od 15. 

lipnja do 15. rujna. U ostalom razdoblju u godini naknada za parkiranje se ne naplaćuje. 

 

Zadužuje se upravni odjel tvrtke Grabov rat d.o.o. provesti procedure izbora najpovoljnijeg 

najmoprimatelja parkirališnog mjesta za svaku kalendarsku godinu.“ 

 

Članak 5. 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku" Općine Bol. 

 

Klasa: 340-01/22-01/ 

Ur. broj: 2181-18/22-02/01 

Bol, . 2022. godine 

 

Predsjednik vijeća: 


